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                         TOP TIPS FOR ...

 

Пошук можливостей
фінансування

 

Досить часто найкращий спосіб забезпечити реалізацію
своїх дослідницьких робіт – це формування навичок виявлення
можливостей їх фінансування. Для успішного пошуку таких
можливостей важливо:

Серед важливих компетенцій
науковця – володіння знаннями
щодо отримання доходів від
власних розробок, ключових
джерел та механізмів
фінансування досліджень,
основних принципів фінансового
менеджменту, вміння керувати
та ефективно використовувати
фінанси, ресурси та
інфраструктуру, пов’язані з
дослідженнями.
 
Пропонований випуск буклету
має на меті підвищити
"фінансову обізнаність"
здобувачів вищої освіти та
дослідників-початківців в
частині отримання
фінансування від/на проведення
досліджень.
 

е-буклет Інституту новітніх технологій
та лідерства

1. Визначити джерела фінансування наукових досліджень, які відповідають пропозиціям/
потребам дослідника. При цьому слід знати, що існує три типи «фінансових донорів»:
державні органи, бізнес-структури та некомерційні організації, кожен з яких має власні
пріоритети та способи передачі своїх вимог.
 
2. З’ясувати пріоритетні сфери фінансування цих організацій, що слугують ключовим
критерієм оцінки пропозицій щодо досліджень. Як правило, урядові організації фінансують
фундаментальні дослідження, соціально значущі або інноваційні проєкти (в тому числі з
потенціалом комерціалізації); приватні –  здебільшого орієнтовані на прикладні дослідження,
отримання прибутку; благодійні – підтримують проєкти, що відповідають їхнім статутним
цілям та завданням.
 
3. Знати формат фінасування різними типами організацій. Умовно їх можна розподілити на
три категорії: дотації на дослідження (фінансування дослідницького проєкту одного науковця
чи їх групи із заздалегідь визначеною метою), наукові стипендії (фінансова допомога
окремому досліднику на основі його академічних заслуг), премії/разові гранти (фінансова
винагорода за наукові досягнення; покриття витрат на участь у конференціях, симпозіумах,
семінарах, тощо).
 
4. З’ясувати способи передачі організаціями своїх вимог, що дозволить визначити й спосіб
відслідковування повідомлень про фінансування. При цьому варто розуміти, що інформацію
про фінансування можна отримати також через «посередників». Відтак необхідно знати
інфраструктуру закладу вищої освіти чи наукової установи, в яких функціонують структурні
підрозділи, що надають консультативну допомогу у пошуку та поданні заявок на
фінансування (в НАУ, зокрема, сектор академічної мобільності). Інформування наукової
спільноти про джерела фінансування виступає сферою діяльності окремих громадських
організацій (наприклад,  Соціальна наукова мережа: https://www.science-community.org). До
того ж, «циганську пошту» також ніхто не ліквідовував.
 



 

Сектор академічної
мобільності
ІНТЛ  НАУ

 
Координаційна та консультативна
структура, що займається
питаннями академічної
мобільності учасників освітнього
процесу, які здобувають освітні
ступені молодшого бакалавра,
бакалавра, магістра, доктора
філософії, доктора наук, науково-
педагогічних, наукових і
педагогічних працівників та інших
учасників освітнього процесу в
Університеті, і передбачає їх
навчання, стажування, у тому
числі мовне, проходження
навчальної і виробничої практик,
проведення наукових досліджень,
наукове стажування та
підвищення кваліфікації у вищих
навчальних закладах України і
зарубіжжя.
 

КОНТАКТИ
проспект Любомира Гузара, 1,

каб. 1.224
тел: +38 044 406 70 57

http://cnt.nau.edu.ua/
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ГРАНТИ, 
              СТИПЕНДІЇ, 
                                   ПРЕМІЇ 

Гранти Президента України
докторам наук для здійснення наукових досліджень

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/446/2009

Гранти Президента України 
для обдарованої молоді

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/945/2000

Премія Президента України 
для молодих вчених

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/779/2000

Премія Верховної Ради України 
молодим ученим

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2675-19

Іменні стипендії Верховної Ради України 
студентам вищих навчальних закладів

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/226/96-вр
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1122-10

Премія Кабінету Міністрів України 
за особливі досягнення молоді у розбудові України 

(в т.ч. науковій діяльності)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/223-2016-п

Стипендії Кабінету Міністрів України
для молодих вчених

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-94-п

Премії Національної академії наук України 
для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів 

за кращі наукові роботи
http://www.nas.gov.ua/young/UA

Гранти Президента України 
для підтримки наукових досліджень 

молодих учених
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1210/2002
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Ключові запитання оцінки проєктів
 
 

В чому полягає цінність
дослідження?
 
• Важливість
• Значущість
 
В чому новизна дослідження?
 
• Інновативність
• Нововведення
• Креативність
 
Як здійснюватиметься дослідження?
 
• Підхід
• План
• Методика
• Мета
• Цілі
 
Яка спрямованість  дослідження?
 
• Навколишнє середовище
• Ресурси
• Населення
• Зручності
 
Хто виконавці дослідження і в чому їх
особливість?
 
• Організація
• Дослідники
• Партнери
• Співробітники
 
Яка віддача від інвестицій?
 
• Вплив
• Значення
• Актуальність
• Рентабельність інвестицій
 
Як визначатиметься успіх?
 
• Вимірювання
• Оцінка
 
Наскільки ефективним буде
фінансове управління?
 
• Бюджет
 

 Джерело: 
Falk-Krzesinski H. and Tobin S. (2015)
“How Do I Review Thee ? Let Me Count
the Ways : A Comparison of Research
Grant Proposal Review Criteria Across
US Federal Funding Agencies.” Journal
of Research Administration.  46 (2). рр.
79–94.

Зворотній зв’язок:
Центр організації освітньо-наукової діяльності студентів і молодих учених
ІНТЛ НАУ
тел: +38 044 406 71 43
е-mail: osvn_PhD@nau.edu.ua.

Підготовка грантових
пропозицій

Чітко спланована, ретельно підготовлена, добре написана та
відформатована пропозиція - важливий ключ до успіху! Аби
переваги дослідницької пропозиції отримали сприятливу оцінку
варто дотримуватися таких порад:

 

Детально ознайомлюйтеся з умовами подання заявок на  фінансування та
вимогами до підготовки пропозицій. Перш ніж приступати до написання,
перевірте відповідність дослідницького проєкту цілям організації, що надає
фінансову підтримку, та визначеним нею вимогам.

Дізнайтесь якомога більше про критерії оцінки заявок на отримання гранту.
Якщо з’ясувати не вдалося, скористайтеся ключовими  запитаннями до
оцінювання пропозицій як дорожньою картою для написання проєкту. Це
допоможе підготувати переконливу заявку.

Будьте реалістичними при визначенні ключових аспектів проєкту.  Не
пропонуйте більше, ніж можливо виконати у визначений термін.
Переконайтесь, що виконавці мають відповідну підготовку, а бюджет є
розумним та обґрунтованим. 

Пишіть чітко і логічно. Визначте і дотримуйтесь загального контуру проєкту.
Намагайтеся зробити пропозицію якомога зрозумілою. Будьте конкретні та
інформативні, уникайте надмірностей. Включайте ілюстративні елементи для
пояснення складної інформації. 

Демонструйте нульову толерантність до технічних похибок, граматичних
помилок або неохайного форматування. Невідформатована належним чином
пропозиція спонукатиме до висновку, що дослідження може здійснюватися
так само недбало. Якщо написання не є вашою сильною стороною, зверніться
по допомогу!

Будьте уважні до деталей. Дотримуйтесь усіх вимог, до найменших дрібниць,
наприклад, розміру шрифту, інтервалу тощо. Будь-яке порушення інструкцій
може бути підставою для відхилення грантової пропозиції.

Протестуйте підготовлену пропозицію. Відкладіть її на деякий час
(оптимально - два тижні), а потім перечитайте з новим поглядом, можливо
вголос, якщо інформацію краще сприймаєте на слух. У разі відсутності часу,
зверніться до інших осіб, передусім з досвідом підготовки чи рецензування
проєктів.

 

 

 

 

 

 

 ПАМ’ЯТАЙТЕ!
В середньому лише 5% заявників отримують фінансування. 

Тому не дозволяйте невдачам припинити спроби отримання фінансової
підтримки для реалізації дослідницьких проєктів. 

Вчіться на помилках та рухайтеся далі.


